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iki dzgrirltik (liberty) nosyonu hikimdi. Bunla'n her biri, bugri' zih'imizdeki ozgtirlrik ve hiirriyet fikrinden
8. yrizyrlrn sonunda

cok farkhvdr.

Bu kavramlardan ilki tamarnryla kuramsaldr ve siyasi igleri' yri,
rtitrilmesinde herhangi bir uygularnaya sahip de$ildi. Eski yazarlann
kitaplannda tiirernig bir fikircli ve bu likrin incelenmesi, o dcjnernki
ileri eiitimin oziinri olugrunnaktaydr. I3u Yunarh ve Romah yazarlann goztinde, hiirriyet, biittin insanlara bahqedilnresi zorunlu olan
bir gey deiildi. Qoiunluktan esirgenrnesi gereken, azrnhfa ait ola'
bir avncalrktr. Yunanhlar'rn clernokrasi olarak adlandrrdrklan ge\,, gtintimiiz terrninolojisinin rqrfrnda, Lincoln'rin halk idaresi (goverment
bv the people) olarak adla'drrdrir gey defil; kitlelerin melekler ya da
kolelerden ibaret oldufu bir toplumda, riim haklara sahip olan varandaglann (full-right citizens) egeme'lifi idi. Harta M.o. 4. ytizyrlda'
sonraki bu oldukga srnrrh htirriyet ile filozoflar, tarihEiler ve hatipler
* Ilu nrttkalc, i\{ont Pclerin Socictl'Itin 3. Gene l 'l'oplantrsr'nur
alrlgrnda I-udrvig von
clan 1'aprlan
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tarafindan, pratik bir anayasal kururn olarak da ilgile nilmerniqtir. Bunlar,
(bu htirriyeti) bir daha ele gegrnemecesine yirip gitrniq, gegmige ait bir nite

lik olarak gormtiglerdir. Bu altrn Ealrn gegmig olmasrndan yakrnmrglar;

ancak, ona geri donrnenin bir yolunu da bulamamrElardrr.

HiE bir edebi anlmsatrnadan esinlenmemig olmasrna raSmen, ikinci
ozgtirltik daha az oligargik degildi. Bu, toprak sahibi aristokratlann ve
bazen de gehirli asilzadelerin, krahn mutlakiyetgiliiinin arran gtictine
karqr kendi ayncahkla'nr koruma hrrsr idi. I{rta Avrupa'slnrn birgok kesirninde pre nsler, bu gatrgmalardan rnuzaffer Erktrlar. Sade ce ingiltere 'de ve
Ifollanda'da ort:r srnrfve gehirli asilzadeler, hanedanhklan mailup e rmeyi bagardrlar. Ancak, bunlann kazandr$r gey de, herkes igin olan hiirriyet
deSil, sadece halk igincle bir azrnhk tegkil eden, bir elirin hiirriyeti idi.

Qo$u'lufu hukuki agrdan ehliyetsiz brrakrrkla', harra koleliSi
'e
esareti muhafaza ettikleri hilde, bu devirlerde dzgrirliiEti metheden bu
insanlartn ikiytizlti olduklanna hiikmetrnerneliyiz. Bu insanlar, rarmin
edici bigimde nastl gdzeceklerini bileuredikleri bir sorun ile kargr kargrya
kalmrglardr. Geleneksel uretim sistemi stirekli artan bir nrifus igin gok
stntrh idi. Kapitalizm cincesi tanm ydntemleri ve zanaatk6rhk ytiziinde n,
kelimenin tarn anlamryla, kendilerine hiE yer kalmamrg olan insanlann
sayrsr artryordu. Bu fazlahk insirnlar, aghk
Eeken yoksullardr. Bunlar, top,
lumun mevcut diizeninin korunmasrna yonelik bir tehdit olugturuyorlardr; ve uzunca bir stire kimse , btittin bu zavalh se fil insanlal doyuracak bir
bagka drizen, bagka kogullar rasarlayamadr. Bu insanlara devlet iglerinin
idaresinde bir pay vermek goyle dursun, me deni haklannrn tam bir biEimde tantnmasr dahi sciz konusu olamazdr. Yoneticilerin bildikleri tek care.
bu insanlan gtig kullanarak susturmaktr.

il
Kapitalizm cincesi r.iretim sistemi krsrtlayrcrydr. Bu iiretim sisteminin
tarihsel temeli askeri fetihdi. Muzaffer krallar, topralr kendi asilzadelerine vermiglerdi. Bu aristokratlar, pazardan satrn alan veya pazardan
safin almaktan kagtnan ttiketicilerin kendilerine mtigteri olmasrna ba$lr
olmadrkla'ndan, kelimenin hakiki anlamrnda efe'di (lord) idiler. Difer
yandan, bunlar, lonca sisreminde bir birlik diizeninde drgr.itlenmig olan,
imalat sanayilerinin ana miigterisiydiler. Bu dtizen ise yeniliklere karPiyasa
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qrydr. Geleneksel riretim ycintemlerinin drErna grkrlmasrnr yasaklamrgtr.

F{atta kendileri iEin ta'mda ya da el iglerinde iE imki'r olan insanla.n
sayrsr bile srnrrhydr. Bu kogullar altrnda birgok insan, Makhus,un
ifadele_
rini kullanrrsak, "dofanr. muhregem ziyafeti'cle kendisi iEin hiE bog kap
kalmadrlr" ve "dosa'rn orla ortadan kaybol'rasr'r soyledisi"r gerEeiiyle
ytizlegmek zoru'daydr. Fakat toplumda' drglanmrE bu i'sanla'. bir
krsmr yine de sas kalmayr bagardr, gocuk yaptr ve muhtagla.n sayrsrnr
timitsiz bir biEimde gitgide arrrrdr.

Ancak, ardrndan kapitalizm geldi. Mekanik fabrikanrn, esnaf atolyelerinin daha ilkel ve daha az verimli tirerim yontemlerini' yerini almasr
esnasrnda kapitalizmin radikal yenilikleri de beraberinde getirdilini
kabul etmek, ahErlagelmig bir Eeydir. Bu, oldukEa yrizeysel bir gc;^igtiir. Kapitalizo'i, kapitalizm o'cesi tiretim yontemlerinden farkh krlan
ozellik, sahip olduiu yeni pazarlama ilkesiydi. Kapitalizm sadece bir
kitle ijretiminden ibaret degildir; kitlelerin ihtiyaEla.nr karqrlamak amacrvla vaprlan bir kitle iiretimidir. GeEmig iyi grinleri' el iqleri neredeyse
sadece hili vakti yerinde olanlann isteklerini teclarik ediyordu. L6kin
fhbrikalar pek gok insan igin ucuz mallar tirerri. imalat yapan bfittin
erken donem fabrikalar, kitlelere, fabrikalarda gahEanlarla aynr kesime
hizmet amacryla rasarlanmrElardr. Bu fabrikalar bu.lara, ya dolrudan
ihtiyagla'nr kargrlayarak ya da ihracat yaparak ve bu sayede yabancr
grda maddeleri ve hammaddeler sailayarak dolayh bir bigimde hizmet
ettiler. Bu pazarlama ilkesi, erken dcinem kapitalizmi.i' oldufu gibi,
gtinrimriz kapitalizminin de bir ozelligidir. QahEanlar, tirerilen britrin
mallann bir hayli ge'iE bir bcjltinirinrj tiiketen mtiqterilerdir. Bunlar ,,daima hakh" olan egemen mtigterilerdir. Bu'larln satln ahgla' ya da satrn
almayrElan nelerin hangi miktarlarda ve hangi niteliklerde ijretilmesi
gerektifini belirler. Bu i'sanlar, kendilerine en uygun geyi satrn alarak,
bazr girigimlerin kdr etmele rine ve geniqlemelerine ve bazrgirigimlerin
de
para kaybetmelerine ve ktigtilmelerine yol aEarlar. Bu nedenle de, stirekli
olarak, iiretim faktcirlerinin kontroltiniiL, kendi isteklerini tarmin ermede
en baganL olan igadamlanna verirler. Kapitalizmde, riretim faktcjrlerinin
cjzel mtilkiyet altrnda olmasr sosyal bir fonksiyondur. Girigimciler,
kapitalisder ve toprak sahipleri, tabir caizse, triketicilerin vekilleridirler;
|

-l'lronras

R. Malthus,,4z Es,ra1,on the principle of population,2. Basrnr (Londra, lg03), s.
531.
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ve bu vekalet geri ahnabilir. Zengin olmak iEin, bir defhya mahsus bir
bigimde biriktirilmig ve bir araya geririlmig sermayeye sahip olmak ye te rli
deiildir. Bu sermayeyi, ttiketicilerin isteklerini en iyi qekilcie ratmin ederr
dallara tekrar tekrar yatrrmak gerekir. Piyasa sr-ireci, hergtin tekrarlalarr
bir halk oylamasrdrr (plebiscite); ve kendi mtilkiyeti'i, halk tarafindan
verilen emirler dofrultusunda kullanmayanla., kaErnrlmaz olarak, kazanE elde eden (profitable) insanlann saflannrn drqrna atar. Btitiin
Eaidag
htiktimetlerin ve kerameti kendinden menkul entelektiiellerin briytik
dtiEnanhirnrn hedefi olan ticarer/ii; drinyasr (business), briytikltifiinti,
sadece kitleler iEin Ealrgrnasr sayesinde elde eder ve korur. Az sayrdaki
kigilerin hiks ihtiyaglannr redarik eden tesisler ise, higbir zaman btiytik
boyutlara ulagarnarnrqlardrr. 19. ynzyi rarihgilerinin ve siyasetEilerinin
kusuru, iggileril, sanayi r-irijnlerinirl esas ttiketicileri olduklannr kavramayr bagaramarnl! olnrala'drr. Bunlann goniglerine gore, ricretli iqgi,
sadece, asalak, gahgmayan srnrlin rnenf.ati iEin didinen bir adarndr. Bu
tarihgiler ve siyasetgiler, fhbrikalann el iggilerinin kaderini kotrilegtirdi,
lini iddia ettiler. Efer istatistiklere biraz dikkat etselerdi, gortiglerinil ternelsiz oldufunu kegfedeceklerdi. Bebek olrirn oranr azalmrgtr, ortalama
yalam siiresi uzamlqtl, nt-ifus :rrtnlltl ve ortalarn::l bir insan bile hayatrl,
erken devirlerde hAli vakti yerinde olan kigilerin hayal dahi edenreyece$i,
hoE yonlerinden zevk ahyordu.

Bununla birlikte, kitlelerin daha cjnce benzeri gcinilmeyen bir
Eekilde

zenginle gmesi, Sanayi Devrimi'nin sadece bir yan tirilnii idi. Bu devrimin
asrl bagansr, ekonomik ristiinltigti, toprak sahiplerinden ni,ifusun btitri-

ntine aktarmasrydr. Artrk srraclan insan, kcile gibi gahEarak zenginlerin
rnasalanndan dtigen krnntrlara razr olmak zorunda kalan bir kigi degildi,
Kapitalizm cjncesi devirlerin nitelifi olan riE aEafr kast kc;leler, serfler
ve patristik ve skolastik yazarlann olduEu kadar 16. yrizyrldan lg. yrizyrla
kadar ingiliz yasalannrn da Ihkirler olarak nitelendirdiii insanlar orradarr kalkmrqtr. Bunla'n gocuklan, bu ye.i ig ortamurda hem 6zgir iggiler
hem de ttiketiciler hiline geldiler. Bu kokhi defigirn, "ig" (business) tarafi.dan piyasalara verile' cj'eme cle yansrdr. igirr ihriyag duydulu gey,
her geyden ev'el, piyasalar r.'e yi'e piyasalardrr. Bu, kapitalist girigimin
dtisturudur. Piyasalar; igverenler, ahcrlar, ttiketiciler anlamrna gelir.
Kapitalizrncle zenginliSe (wealrh) giden tck bir yol vardrr: Mtiqterilere,
diier insanlardan daha iyi ve d;rha ucuz hizmer vermek.
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Ma$azada ve fabrikada parron olan ya da anonim
Eirketlerde hissedar
temsilcisi, baqkan olan - mrilk sahibidir. Ancak, bu yoneticilik sadece
grirtintigtedir ve garthdrr. Triketicilerin tisttinltiftine tabidir. Ttiketici, bagta

olan kigidir' esas parrondur; ve eier imalatgr, miigterilere en iyi bigimde
hizrnet etmede rakiplerine tistrin gelmezse, igi biter.

Dtinyanr' gehresi.i desigtiren, bu btiytrk iktisadi dontiqtmdti. Bu
doniigrim krsa stirede siyasi gticti, imtiyazh bir azrnhlrn elinden halkr'
eli'e aktardr. E'dristriyel oy kulla.ma hakkrn'r tanrnmasrnr yetigki'le-

ri'

oy kullanma hakkr takip etri. piyasa srirecinin, kendisine girigirnciyi

ve kapitalisti segme gtictinti verdifi srradan insa', benzeri gticri ycinetim
alanrnda da elde etti. Bir seEmen hiline geldi.

segki' iktisatgrlar tarafindan - sa'r'rn ilk yapan merhum Frank. A.
Fatter'dr - piyasanrn, her bir pe'i'ir bir oy kulla.'ra hakkr verdiii bir
der.okrasi oldufu ileri stirtilmrigtrir. Hall.' remsili yo'etimini' (represenrarlve goverrnenr by rhe people), anay:rsal iligkilerin piyasa
modeline gcire drize.lenmesi.e yd.elik bir reEebbiis olduiu'u soylernek daha

doSru olacaktrr; lakat bu rasav'ur higbir
tam bir bigimde gerEek'akit
legtirilemez. siyasi alanda hikim olan, daima,
Eofunlu!u' arzusudur ve
azr'hkta kalanlar bu'a boyu' ef'rek zoru'dadrrlar. Bu dururn, sayrca
ihr'al edilebilecek kadar o'ernsiz olmamala' kogulu ile, azrnhklara da
hizmet eder. Giyim e'dtistrisi sadece
i'sanlar iEin deSil, iri yaprL
ola' insanlar igin de elbise imal eder;'ormal
ve yayr'evleri sadece kalabahklar
iEin kovboy ve dedektif oyktileri defil, zevk sahibi okurlar igi' de kitap
yayrnlar. ikinci bir cjnernli thrk daha vardrr. Siyasal alanda, bir bireyin ya
da krigrik bir birey grubunu., gosunlufun arzusuna uymamak gibi bir
imki'r yoktur. Ancak, e'telekttiel .landa, ozel rnrilkiyet, isyan etmeyi
mtir'kii' krlar. isyankir, ke'di baErmsrzl$r igin bir be de I odernek zoru'dadrr; bu evrende, fedakdrhkra bulunmadan kazanrlabilecek higbir ddril
yoktur. Eier bir kimse sciz konusu bedeli dclemef i arzu ediyorsa, hikirn
ortodoksinin 1'a da neo-ortodoksinin drgrna
Erkn-rakta ozgtirclrir. Sosyalist
bir devle tte Kie rkegaard, Schope
Veble'veya Fre ud gibi heretikler

igi' kogullar'asrl olurdu acabai'aurer,
Moner, courbet, walt whitrna., Rilke

iginl Hcr devirde ,1'eni diigtirce ve eylem bigimlerine onctililk
cde.ler, a'cak ozel rntilkiye tin, go$unlufu. takip ettifi yolu' hor gortilebilrnesini miinrkijn krlmasr sa)/csinde ig gcirebilnriElerdir. Bu aynhkgrlartn sadeie birkagr, golunluiu' dtigti'celerindeki ycinetirn biEimine kargr
veya Kafka
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gelecek kadar iktisadi agrdan baSrmsrz idi. L6kin bunlar, halk arasrndaki
serbest ekonominin koqullannda, kendilerine yardrrn etmeye ve kendile-

rini

desteklemeye hazrr insanlan buldular. HAmisi, fabrikator Friedrich
E,ngels olmadan Marx ne yapardrl

Iil
Sosyalistlerin, kapitalizme iktisadi agrdan yonelttikleri eleqtirileri tamamen geEersiz [<-rlan gey, sosyalistlerin, piyasa ekonomisinde tiiketicilerin
egernen oldu!unu kavramayr becerememeleridir. Sosyalistler sadece
gegitli girigimlerdeki ve plinlardaki hiyerarqik orgiitlenrneyi gcirmekte
ve kAr sisteminin iqi alemini, tiiketicilere hizmet etmeye zorladrfrnr anlarnaktadrrlar. igverenler ile olan iligkilerinde sendikalar, sanki sadece
kottiltik ve aEgozhiliik, yonetirn olarak adlandrrdrklan geyin yiiksek ticret
odenesini engellemekteymiq gibi davranrnaktadrrlar. Basiretsizlikleri,
f-abrika kaprlannrn otesinde hiEbir gey gdrmemektedir. Bunlar ve bun,ann hizmetkirlan iktisadi giiciin yolunlagmasrndan bahsederler de,
iktisadi giiciin sonuEta gahganlann btiytik gofiunluiunu olugturdufu
ttiketi:ilerin eliyle verildifini anlamazlar. $eyleri olduklan gibi kavramadaki yetersizlikleri, endristriyel kralhklar ve diikahklar gibi uygunsuz
mecazi ifadelerde yansrr. Ancak, daha grighi bir fatih tarafindan mtilkrine
el koyulabilen egemen bir kral veya dtik ile , miiqterilerin baEka bir firmayr
tercih etmesi durununda derhal "kralhfrnr" kaybeden bir "gikolata kraIt" arastndaki farkr gciremeyecek kadar kahn kafahdrrlar. Britiin sosyalist
pldnlann ardrnda bu garprklk yatmaktadrr. Efer sosyalist liderlerden
herhangi biri hayatrnr sosis satarak kazanmaya gahgmrq olsaydr, triketicilerin egemenlili hakkrnda bir Eeyler direnebilirdi. Ancak, bunlar profesyonel devrimcilerdir ve tek iEleri iE savag grkarmaktrr. Lenin'in ideali, bir
ulusun riretim gtciinii, bir postane modeline, triketicilere tibi olmayan
bir orgrite gore inqa etmekti; gtinkii aErk veren hesaplar, zorla toplanan
vergiler ile kapatrhyordu. "Ttim toplum" diyordu, "tek bir ofis ve tek bir
fabrika hiline gelmelidir".2 Bu diinyada tek baglanna kaldrklan ve arnk
Eegitli girigimlerin tiriinleri ve hizmetleri arasrndan segim yapma firsatr
tanrmadrklarl zaman, ofisin ve fabrikanrn asrl niteliklerinin tamamen
deSigti$ini gormr.iyordu. Qtlnkti kendi korltigri, piyasanrn ve tilketicilerin kapitalizmde oynadrklan rolti gcirmesini imkAnsrz hAle getirmiEti;
r

V.I. Lerrirr, State and Reuolatmn, (New York: International Publishers, s.d.),
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ozgrirltik ve esaret arasrndaki farkr goremiyordu. onun goztinde igEiler
sadece iqgi olduiu, miiqreri olmadrfr iEin, Lenin; igEilerin kapitalizrnde
Eoktan kcjle hAIine geldiklerine ve btittin tesisler ile rnagazalal millilegtirmenin, onlann konumlannr de$iqtirmedigine inanmrqtr. Sosyalizm, triketicilerin egernenlifinin yerine , bir diktatcinin ya da bir diktatorler komitesinin egemenlifini tesis etmektedir. Vatandaqlann, iktisadi egemenlikleri
ile beraber, siyasi egemenlikleri de orradan kalkmaktadrr. 'I'ek bir riretim
plAnrnrn, trike ticiler tarafindan yaprlacak olan herhangi bir pl6nlarnayr yiirtirlilkten kaldrrmasr dururnu, anayasal alanda, vatanda$lan kamusal iliqkilerin seyrini pldnlamada herhangi bir firsattan mahrum eclen ',tek parti
ilkesine " tekabtil etrnektedir. oysa, ozgrirliik boltinemezdir.
eegitli konsen'e yiyecek veya sabun markalan arasrndan segim yapabilme becerisini
kaybeden biri, aynr zamanda Ee qitli siyasi partiler arasrndan rercihre bulunabilme ve devlet me murlannr segebilme giicrinden de mahrum kalrnrgtrr.
Bu kigi artrk bir insan defildir; yilce bir toplum mtihendisinin elinde bir
rehine haline gelmigtir. Hatta bu kiginin, evlarlannr yetigtirme ozgrirltiEti
de ojenik bilimi tarafindan elinden ahnacakrrr. Tabii, sosyalist liderler
arada srrad abize, buyurgan bir htiktimet devresinin sadece kapitalizmden
ve temsili ycinetirnden, herkesin istek ve arzulannrn tam bir bigimde kargr,
lanacafr sosyalist saadet donemine gegig stireci boyunca mevcut olacaSrna
dair teminat vermektedirler.i ingiliz Neo-cambridge okulu'nun segkin
temsilcisi Bayan Joan Robinson, bir kez sosyalist rejim "elegtiri riskini kAfi
derece emniyet alnna aldr mr", bize "bafrmsrz f]armonik topluluklann
dahi" varolmaslna izin verilecegini vaat edecek kadar naziktir.{ Bu nedenIe, komiinistlerin dzgtirliik olarak adlandrrdrklan geyin bize erigrnesinin
gartr, biitiin niuhaliflerin tasfiye edilmesidir. Bu bakrg aErsrndan hareketle
,
diSer bir sivri ingiliz Bny J. c. crowther'r' akhnda', engizisyonu "yiikselen bir srnrfi himaye errigi vakit, bilimsel aErdan faydaldrr" geklinde
methederken nelerin geEtiiini de anlayabrliriz.s Btittin bunlann anlamr
aErktrr. Btittin insanlar uysal bir biEimde bir diktatore boyun eidiklerinde,
artrk tasfiye edilecek muhalifler kalmayacaktrr, Caligula, Torguemada,
Robespierre de bu goziim yolunda anlagrrlardr.
iKarl Marx,
1920) , s.
o

Sur KritiQdes Sozialdemo.;Qrarischcn Prograntnt.r uon

Gotha,Ed: Kreibich (Reichelberg,

2j.

Joan Robinson , Priuate Enterprisc and Public Cozrrol, (published for rhe Association lor Education i1

Citizenship by the L,nglish Universities pres. I_rd., s.d.). s. l3-14.
t G. Crowthe r, Socia
I Relat i ons of Sci cn ce, (I-ondra, 194 I ), s. 333.
|.
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Sosyalistler, kelimelerin anlamlannr tersine gevirerek anlamsal (seman-

tic) bir devrim drizenlediler. Bunlann - George Orwell'rn "Newspeak"
olarak adlandrrdrlr - Yeni Lisan'rn kelirne daiarcrErnda "rek-parri ilke si"
(the o.e-party principle) geklinde bir kavram mevcumur. $irndi, parri kelimesi, etimolojik olarak isim krsmrndan ttiretilmektedir. Kardeglik krsmr
ise artrk zrt anlamh kargrhfrndan, btittinden farkh defildir; onunla ozdegtir. Kardeglik partisi, bir parti deiildir ve rek parri ilkesi de gergekte hiEbir
partinin olmamasr ilkesidir (no-party principle). Bu, her tiirden muhalefbti' baskr altrnda tutulmasrdrr. Ozgtirltik ise, kabul etmek (asse't) veya
muhalif olmak (dissent) arasrndan tercihte bulunabilme hakkr dernektir.
Ancak, Yeni Lisan'da, bu, kayrtsrz qartsrz kabul etme vazifbsi ve rnuhalif
olmanrn da sert bir bigimde yasaklanmasr anlamrna gelmektedir. siyasi
terminolojinin bi,ittin kelirnelerinin sahip olduiu geleneksel gaingrrnlarrn bu Eekilde tersine Eevrilmesi, sadece Rus Komrinistleri'nin ve onlann
Fagist ve Nazi kollannrn kullandrklan dilin bir ozelliii degildir. ozel
ntilkiyetin kaldrnlarak ttiketicilerin kendi ozerkliklerinden (autonom1,)
ve ba$rmsrzhklanndan (independence) yoksun brrakrldrklan ve dolayrsryla her bir insanrn, merkezi bir plAnlarna kurulunun keyfi kararlanna
tibi krlrndr$r bir toplurnsal dr-izen, komrinistler bu dtizenin esas nitelifini
gizlemedikleri stirece, kitlelerin desteiini kazanamaz. E[er sosyalistler
segmenlere, nihai arnaElannrn onlan kolelere donrigttirmek oldufunu
aErkEa sciylemiE olsalardr, segmenleri asla kandrramazlardr. Genel bir
iI:rdeyle, sosyalistler, ozgiirltiSiin geleneksel delerine sahte bir ba$hhk
gdstermeye mecbur kaldrlar.
IY

Bu briyt.ik tezgahrn igerisinde yer alan gruplann arasrndaki gizli tartrgnralarda ise durum farkhl,dr. Burada, grup riyeleri cizgiirlrife iligkin
niyetlerini saklamryorlardr. Onlann gdrtigiine gdre, cizgrirlrik, giiphesiz,
gegmigte burjuva toplumu gatrsr altrnda nrevcut olan iyi bir ozellikti; grinkri kendilerine entrikalanna girigme firsatrnr safhyordu. Ancak bir kez
sosyalizrn zafere ulagtrir vakit, artrk ozgir dtiEtinceye ve bireylerin cjzerk
eylernlerine ihtiyag kalmayacakrrr. Bundan cjte herhangi bir deiigiklik,
ancak insanhirn sosyalizrnin saadetine ulaEmada elde ettifi rnrikemmel

durumda. bir sap'r:r olabilir. Bu kogullar alnnda, ihtilaflara mtisamaha
gdsterrlek dripedtiz delilik olacaktrr.
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"Ozgiirltik" der Bolgevik, "burjuva bir cinyargrdrr". "Srradan bir insanrn kendisine ait diigrincele ri yoktur, kitap yazmaz, mevcut kab0lle re karqr plinlar yapmaz ve yeni rjretim yontemleri icat etmez. Sadece hayattan
zevk almaya bakar. Yagamlannr prof-esyonel muhalifler (dissenters) ve yenilikgiler (innovators) olarak kazananlann srnrf grkarlartnt agair gcirtir."

Bu kesinlikle,

bir vatanclag haklcnda Eimdiye dek yaprlmrg err
ktistah agairlamadrr. Bu hususta tarfiqmaya hig gerek yoktur. Mesele,
srradan bir insanrn diigiinrne , konugma ve kitap yaznTa ozgrirltiftinderr
kendi bagrna faydalanrp faydalanarnayacalr rneselesi defildir. Mesele,
rniskin bir avarenin de, ondan zeklica ve iradece [sttin olanlara tanll]all
sade

bu ozgtirltikten fhydalanrp f:rydalanmayacafr meselesidir. Srradan bir insan kayrtsrz biri gibi goriinebilir ve hatta kendisinden daha iyi durumda
olanlann uiragrlannr krigrlk gdrebilir. Likin yenilikgilerin emeklerinin
kendi emrine verdifi btittin fhydah geylerden zevk almaktan da Iner]nul]
olur. Kendi goziinde anlamsrz bir krh krrk varmadan ibaret olan geylerin
ne olduklanna dair bir frkri yoktur. Arcak bu diigtinceler ve teoriler, giriqirnci igadarnlan tarafrnclan kendisinin hentiz geligrnernig arzulantrttr
kargrlanmasr igin kullanrhr kullanrlmaz, yetri tiriinler elde etmek igin
acele eder. Srradan insan, gtiphesiz, Ealdaq bilimin ve teknolojinin biittin
baganlanndan lhydalanan baghca kigidir.

$urasr bir gerEektir ki, ortalarna akli yeteneklere sahip bir insantn,
bir sanayi liderinin seviyesitre ytiksehne gansr yoktur. Fakat iktisadi
iliqkilerde piyasanrn kendisine verdifi egemenlik, teknoloji uzrnanlartnln ve girigirncilerin, bilimsel aragtrrmalann btittin kazanttnlarlnl onul)
kullanrrnrna ydneltrnek arnacryla harekete geEnrelerini saflar. Sadece,
entelekttiel ufliu f:rbrikanrn ig cirgtitlenrnesinin otesirle geCenleyell v,3
igadanrlannr ahm satlrna neyin sevkettiiini anlayarnayan kiqiler, bu gcrgelin fhrkrna varamazlar.
Sovyet sisterninin hayranlan lsize ozgirltigtin en tistiin iyi (the supreme good) olmadrfurdan bahsetmektedirler. E[er cizgtirliik, yoksulluJ<
anlamrna geliyorsa "ona sahip olrnaya deirnez". Kurallara uyan yoldaglann idetlerine kendilerini ahgtrramayan birkag itaatsiz bireyci kiqi drqrnda,
Rusya'daki brittin insanlar tamarnen mutludurlar. Bu mutlululun, aynr
zantanda, aghktan olen milyonlarca Ukraynah koylti, iggi kamplannd,a
zorla cahsnnlan insanlar ve tasfive edilen Marksist liderler tarafindan d,a
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paylagrhp paylagrlmadrir meselesini askrda brrakabiliriz. LAkin Batt'trtn
ozgir tilkelerindeki ortalama yalam seviyesinin, Komi-inist Dofu'dan
daha yiiksek oldu$u ge rEeiini gorme zden geleme yiz. ozgtirltifti, re fahtn
elde edilnresinin bedeli olarak odemekle , Ruslar, kottl bir anlagma yaptrlar. $imdi ne ozgtirliiie ne de refaha sahipler.

V
Romantik felsefe , tarihin erken devirlerinde bireyin htir olduiu ve tarihsel evrimin onu baglangrgta sahip olduiu ozgtirltikten yoksun brraktrir
yanrlsamasr altrnda ilerlemigtir. Jean ]acques Rousseau'rtun da kabul ettifi rizere , doia insana htirriyer vermiq ve toplum da onu kolelegtirmigtir.
GerEekte ise, ilkel insan, kendisinden daha gtiglii olan ve bu nedenle de
her biri ondan krt kaynaklan kapabilecek durumda olan hemcinslerinin
insafina kalmrgtr. Dolanrn kendisinde, ozgiirhik olarak adlandrnlabilecek hiEbir qey yoktur. Hiirriyet dtiqtincesi daima insanlararasr iligkilere
igarer ermektedir. Bu doirudur; toplum, bireylerin mudak balrmsrzhirna iligkin bu hayali dr.igiinceyi gergekleqtiremez. Toplumda herkes,
kendisinin diler insanlafln murluluEuna yaptrfr katkr kargrhfrnda, bu
insanlartn kendi mutlulufuna lrap2ttngr katkrya baihdrr' Toplum, esas
olarak hizmetlerin kargrhkh bir miibadelesinden ibarettir. Bireyler, tercihte bulunabilme ftrsaOna sahip olduklan mtiddetge ozgtirdtirler; zor ile
veya zor kullanma tehdidi ile bir miibadelenin gartlanna teslirn olmalart
durumunda ise, bu konuda ne di.iqiiniirlerse driqtinsiinler, cizgtirliikten
mahrum kahrlar. Bu kc;le ke sinlikle ozgir defildir; gtinkti onun gcirevle rini kararlagtrran ve bu gorevleri yerine getirmesi kargrhirnda da ne elde
edecefini belirleyen kigi, efendinin kendisidir.
Baskr altrnda tutmanln (repression) ve zorlamantn (coercion) toplum-

sal araglanna, yani hrikiimete (the goverment) gelince; burada ozgirliik soz konusu olamaz. Hi.ikiimet, esas itibanyla ozgtirltifi.in reddidir.
Hiikiimet, ttim insanlarl, ister befensinler ister befenmesinler, htiktimetin emirlerine uymaya zorlarnak amactyla giddete veya giddet kullanma
tehdidine bagvurmak demektir. Htikiimetin yetkileri artnkEa, ozgrirhik
de$il, zorlama meydana gelir. Fliiktimet gerekli bir kurumdur; toplumsal
igbirli$i sisterninin, ig ya da drE kaynakh haydutlann qiddet eylemleri tarafindan rahatsrz edilmeden, pi-irtizstiz bir bigimde iglemesinin aractdtr.
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Hiiktimet, bazr insanlann soylemekten hoglandrklan gibi, ister istemez:
bir dert deSildir, bir bela deiildir; sadece bir aragtrr, insanlartn bir arada
huzur igersinde yagamalannr mtimktin krlan mevcut tek aragttr. Fakat
ozgiirliiiiin de kargrtrdrr. Dovmek, hapsetmek, asmak demektir. Bir htikiimet ne yaparsa yapsln, eninde sonunda silahh muhafizlann faaliyetleri
tarafindan desteklenir. ESer htiktimet bir okul ya da hastane igletirse, gerekli olan fonlar, vergiler -6rneiin, vatandaglardan zorla aLnan odemele;r
tarafindan sallanrr.

ir-rt". doiasrnrn oldufu glbi, zor kullanrna eyleminin de bir htiktmet aygltl olarak iglev gormesi olmadan ne medeniyetin ne de bangrrr
varolamryacafr gerEefirri hesaba katarsak; hiikrimeti, irtsana ait en faydah kurum olarak adlandrrabiliriz. Yine de bu, htkiinretin ozgtirltikten
defil, baskrdan ibaret olduiu gcrgeiini deiigtirmez. Ozgtirliik, atrcali
htikiirnetin rniidahale etmedigi alanlarda bulunur. Ozgiirlrik, dainia hiikrimetten azade olrnak demektir. Hiiktimetin miidahalesinin stntrlandtnlmasr demektir. Ozgrirliik, ancak r,atandaqlann kendi istedikleri yolu
takip etmek firsatrna sahip olduklan yerlerde hAkimdir (yiirtirhiktedir).
Vatandag haklan, devlet iglerini idare eden itrsanlartn, bireylerin hareket
dzgi.irltifiinti srnrrlarnalanna izin verildifi alanr kesin bir biEimde Gevreleyen kaidelerdir.
insanlann htiktimet kurmak ile hedefledikleri nihai amaE, belirli bir
toplumsal igbirligi sisteminin, igboltimti ilkesi altrnda iglemesini mtimktin krlmaktrr. Eier insanlann sahip olmak istedikleri toplurnsal sistenr
sosyalizm (komtinizm, plinlama) ise, bu toplumda ozgtirltiie bir yer
yoktur. Qiinkti bu toplumda btlttin vatandaqlar, her bakrmdan htiktimetin emirlerine tibidirler. Devlet, total bir devlettir; rejim de totaliter
bir rejimdir. H0kiimet tek bagrna plAn yapmakta ve herkesi bu tek plina
gcire hareket etmeye zorlanraktadrr. Piyasa ekonomisinde ise, bireyler,
toplumsal igbirligi gergevesine kendilerini dahil etmek istedikleri bigimi
seEmekte ozgiirdilrler. Piyasadaki rnribadele alanr genigledikEe, bireyler
tarafindan yaprlan eylemler de kendiliginden meydana gelmeye baglar.
Laissez-faire olarak adlandrnlan ve Ferdinand Lassale'tn da gece bekgisi devlet (nightwatcnman state) ismini verdiii bu sistemde ozgiirliikler
nevcuttur;Erinkii bireylerin kendileri iEin pl6n yapmakta ozgir olduklarr
bir alan sciz konusudur.
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sisremde herhangi bir ozgtirlii$iin olarnayacafirnr itiraf etmelidirler. Buna raimen sosyalistler, piyasada nal ve hizSosyalisrler, sosyalisr

bir

merlerin kargrhkh miibadelesinde herhangi bir ozgiirliiftin olabilecefini
inkAr ederek, bir kole devleti ile iktisadi ozgiirliik arasrndaki fhrla ortadan
kaldrrmaya gahgryorlar. Her bir piyasa mtibadelesi, sosyalizrn destekgisi
bir okulun avukatlannrn kelimeleri ile, "baqkalarttrtn ozgtirlii$iinii zorlamakur". Bunlann gciziinde, bir insanrn vergi odemesi ile bir hikim
tarafindan para cezaslna Earptrnlmasl araslnda ya da aynr kiqinin gazete
satrn almasr ile sinemaya girig iicreti odernesi arasrnda, antlmaya defer bir
farkhhk yoktur. Btitiin bu durunrlarda sciz konusu kigi, yonetici bir gtice
(governing power) maruz kalmaktadrr. Bu kigi ozgiJ'r deiildir; gtinkii,
profesor Hale'rn da i{:rcle ettifi gibi, 6zgiirliik, bu kiginin "maddi eqyalan
kullannrasrntn cjniinde herhangi bir engelin bulunmarnast" demektir.6 Bu
durum gunu ifade eder: Ben ozgir degilim; giinkti kazak cirmekte olan
bir kadrn belki de kocastna dofum gtintinde liediye etmek igin ortiyordur bu kazafr kullanrnamttr cjniine bir engel koyrnaktadtr. Bizzat betr,
biitiin difer insanlann cizgrirliiitinri [lsrthyorurn; Eiinkti otrlarttr dig tirEarnr kullanmalanna kargr grkryorurn. Boyle yapmakla ben, br.r oiretiye gore,
gahsi bir ycirtetme giicti/ iktidan liprivate governing power) kullanryorum;
ki bu giig, halhn yonetme gticiine/ iktidarrla (public government power),
bir insanr hapsetrnek iEin htikrirnetin kullandrfr giice benzer bir giiEttir.

Bu hayret verici oiretiyi izah eden kiqiler, stirekli olarak, ozgiirliifiin
hiEbir yerde bulunarnayacalr sorlucunu grkarmaktadrrlar. Iktisadi baskr
olarak adlandrrdrklan geyil, elendilerin kendi kolelerine kargr uyguladrklal bashdar) esas itibanyla farklr olrnadrfrnr icldia etrnektedirler. Kii;isel
l,rtnetrne giicti/ iktidan (private goverrlental power) olarak adlandrrdrklan qeyi reddetmekte, ancak ozgilrhifitin halk hi-iktirneti taralindan
slnrrlanclrrllmasrna itiraz etmemektedirle r. Ozgt-irttrgtil srlllrlandtrtlrnast
olarak adlandrrdrklan britiin geyleri, hirkumetin elinde toplamak iste rnektedirler. Ozel nrUt'kiyet kurumun:I ve, otrlartn dedikleri gibi, "nriilkiyet
fiaklannr tatbik etn]eye ]r:rztr olan -yatti, kendilerini zorlayacak bigirnde
hareket edecek herhangi bir kirnsenin ozgi-irltiftinij reddettnek aulamtua
gelen" kanurtlar,r srldrrnraktadtrlrrr.:
" Il<rlrcrt L. I Ialc, I;rtcdorrr

7-hrough
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Bir nesil once btittin ev kadrnlart gorbayt, annelerinden ya da yemek
kitaplanndan aldrklan tariflere uygun yontemlerle hazrrhyorlardr. Bugtin
birgok ev kadrnr konserve gorba alrnayl, lsltmayr ve aile sine se rvis yapma'lt
tercih ediyor. Ancak, bizim okumug doktorlanm:za gore, konserve qirketi
ev kadrnlannrn cizgtirliiftinii krsrtlamaktadrr; gtinkti teneke konsen'e igin
bir fiyat istemekle, ev kadrnlartntn bu konserveyi kullanmalartntn oniine
bir engel koi'maktadrr. Bu seEkin hocalardan ozel ders alma ayncahirndan hoglannrayan insanlar, bu konserve tirtint-in kotrserve fabrikasr tarafindan irnal edildigini ve soz konusu qirketin bunu r.iretmekle, tiiketicinin
bir konserve sahibi olmasrnrn onundeki en btlytik engeli, yani bu korrservenin varoluramasr durumunu ortadan kaldrrdrlrnr soyleyeceklerdir.
Kendisi varolmadrfr stirece, bir tirtintin sadece saf cizii herhangi bir kiurscyi memnun edemez. Ancak doktorlar "bu insanlar yanrhyorlar" derler.
Bu girket ev kadrnrnrn i-izerinde hikirniyet kurmaktadrr, alrn yofun gticii
ile onun bireysel ozgtirltiftinti yok etmekte dir ve bu ttirden Eirkin bir sugu
cinlemek, hiiktimetin gorevidir. "$irketler" der Ford Vakfi'nrn himayesinde olan bu trirden diie r bir grup ve Profesor Berle, "htiki-irne tin de netimilre tabi olrttaltdtrlar".'

Bizim ev kaclnrmrz annesinin ve btiyi-ik annesinin yonten'rlerine bafh
kalaca!'rna, neden konserve iiriin satrn almaktadrrl Qtinktl, gtiphesiz, bu
gekilde hareke t etmenir) kendisi igin geleneksel 6detlere gore daha yararh
olduiunu dtigtinmektedir. Kimse onu zorlantamtgttr. Konserve endr.istrisine yatrrlrn yaparak, rnilyonlarca ev kadtutntn heniiz geligmemig bir
arzusur)u kargrlarnak likrinde olatr -toptanctlar, girigimciler, kapitalistler,
spekiilatdrler, borsa kurnarbazlan olarak adlandrnlan- iusanlar mevcuttur. Ve diier ytizlerce qirkette de, tt.iketicilere yiizlerce bagka tiirden gcy
saflayan, aynr derecede bencil bagka kapitalistler mevcuttur. Bir Eirket
halka daha iyi hizmet verdikge, daha fazla mtiqteriye sahip olur, datra
fhzla btiyiir. Ortalama Arnerikan ailesinin evine gidin, makinelerin garl<lannrn kirnler igin dondtiftinti goreceksiniz.
Ozgiir bir iilkede kimse, tiiketicilere mevcut durumda verilen hizmetten daha iyi bir hizmet sunarak servet elde etmekten tnahrum edilernez'
Bu kimsenin ihtiyaE duydufu qey saclece yeni fikirler ve stkt bir Eahgm,rdrr. "Qafdag uygarhk, neredeyse biittin uygarhk" diyor seEkin ingiliz
'A. r\. Ilcrle,

Jr.. L)conomic Pou,cr und thc I:r't'c Soc'iet1, u
195'1).

\brk: -l'hc l:und Ior thc Rebuplic.

I'rclirninatl' [)i.rcu.r.tion of the Corporatiorr (Nelv
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iktisatgrlannrn olugturdufu uzun dizinin sonuncu kigisi olan Edwin
Cannan, "piyasayr hognut eden kimseler igin iqleri hog bir hile getirmek
ve bunu baEaramayanlan ise hognutsuz krlmak ilkesine dayanmaktadlr".o
iktisadi giiciin yofunlagmasr iizerine soylenen btitrin bu sozler bogtur.
Bir girket briytidtikEe, giderek daha tazla insana hizme t verir; ttiketicile ri,
halk yrirnlannr, kitleleri hoqnut krlmaya daha fazla bairmh olur. Piyasa
ekonomisinde iktisadi giig, ttiketicilerin ellerindedir.
Kapitalist ig, bir kez vanlmrq olan tiretim kogullannda sebat etmek
deiildir. Daha ziyade, durmadan yenilik yapmak, her giin tekrarlanan
giriginiler ile ttiketicilerin iEinde bulunduklan kogullan yeni, daha iyi ve
daha ucuz tiriinler ile geligtirmek demektir. LTretirn faalil'etlerinin iginde
bulunduklan he rhangi bir fiili durum sadece gegici bir nite likte dir. Burada
ise stirekli bir gekilde, triketicilere daha iyi hizmet etmede baganh olmug
bir geyin yerini alnia efilimi hikimdir. Netice olarak kapitalizmde siirekli
bir bigimde, elit kiqilerin bir dolaqrmr sdz konusudur. E,ndtistri liderleri
olarak adlandrnlan insanlan niteleyen qey, bu kimselerin yeni fikirlere
igtirak edebilmeleri ve bu fikirleri ige koqabilmeleridir. Bir girket ne kadar
btiytik olursa olsun, tiiketicilere en iyi biEirnde hizmet sunmadaki olast
ycintemlere kendisini hergiln yeni baqtan uyarlamada baganh olamadr$r
anda, 1'ok olmaya nrahkrjmdur. Ancak, siyasetEiler ve scjzde reformcular,
endtistrinin sadece bugrinkti mevcut y:rplslna bakmaktadrrlar. Bunlar
kendilerini, tesislerin gu anda sahip olduklan ig denetimini ellerinden alasisleri yerlegmig ycintemlere gdre idare edecek kadar alllh zanr"re derler. Piyasaya yeni gelen hrrsh ve yannrn brivtik iqadarnr olacak kigiler,
daha once hiE igitihnemiq geyler hakkrnda qinrdiden plnnlar hazrrlarken;
bu siyasetEilerin ve sozde relormculann kafhlanndaki btittin gey, igleri ahgrlagelmig us0llere gore idare etmektir. Biirokratlar tarafindan tasarlanan
cak ve bu

te

yenilife dair higbir kayrt yoktur. ESer bir stagnasyona driqiilmek istenrniyorsa, insanlrlr giderek daha tatrlin edici olan
kogullara doiru ycinlendiren bugiinun bu tenrnnrrnrrg insanlanna, kendi
diigiincelerini cizgiir bir biEimde gergeklegtirebihne irnkAnr tanrnmaltdrr.
Bir ulusun iktisadi orgiitlenmesinin temel nesclesi budur.

ve uygulamaya konulan bir

Maddi riretim f:rktorlerinin ozel miilkiyeti, btitrin difer insanlann,
kendilerine uygun gelen geyleri segme dzgiirliiklerinin krsrtlanmasr anla" l'-clwirr Cannrrn,,4n Ercnoni.rt'.t Protc.;t (L,ondrt. 1928),
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nrrrra gelmez. Ozel miilkiyet, tam tersine, biitiin iktisadi iligkilerde srradan insana, bir ahcr olarak kendi kapasitesi dAhilinde risttinli-ik veren bir
araGrrr.

Bir ulusun en giriqken insanlannr btittin yeteneklerini insanlan

hizmeti vermek igin sarf etmeleri iEin teqvik eden bir araGtrr.

VI
Bununla birlikte, efer bir kinrse, sadece, srraclan bir insattttr bir tiiketici
olanrk pil,asada, bir seEnren olrrak da clevlct iglcrinde kullancl$r iisttitrliikle ve bu insanrn ya!arn seviyesincleki benzeri gortilmernig ilerlenre
ile ilgilenirse; kapitalizmin, srradan bir insanrn sahip olduiu kogullarda
rneydana getirdiii btir,rik deiiqiklikleri aynntrsr ile tarif etrnig savrlrnaz.
Daha az ijnemli ohnayan bir gergek de, kapitaliznir-r, bu insanrn tasarrulie bulunabilmesini, scrlnave biriktirrnesini ve lru sermayeyi vatrrmasrnr nrurnktin krlnrrq olnrusrcLr. \liilk sahiplerini cebi delik l:rkirlerden
aylran kapiteliznr dncesi toplumslrl konunriar ile kast topluurtr arasrndaki
uELlrurn, kapitalizmcle clarahnrgtrr. Daha eski clevirlerde ustanrn iicreti o
kaclar dU!iiktii ki, r-rstanrn kenclisi gtig bela bir kogeye bir geyler ayrrabilir,ordu; r'e bdl,lc vlptrfrnrll clalri, tasarrullannr sa<lece 96rnr-ilel,erek ve
birkeg sikke saklat,anrk rruha[rzl eclebiliyorc]u. Iirpitaliznrdc ise , ustanrr)
kcncii becerisi tasarrulta br-rlunabilrncsini nriirnkiin klrnaktaclrr r,e lonlarrnr dl bir ige yatrrrbiln-rcsini se$lavlrn kururlIrr nlevcr.lttur. Arrerikarr
encliistrilerinde istihdrrm edilen hig dc rjncnrsiz srvrlamal,acak rriiktarclaki
serlltaYc de, galrqanlarln tasurnrflarrnrn tamarnlal,rcrsrdrr.'I'asarruf nrcr'dttatr, sigorta poliEcsi, bono ve hrrtta [risse se nedi almakla ricretli iggilerin
vc rnaa! alrn insanlarrn kenclilerr de fhiz vc kiir payr elde et-lcrler ve bu
nedenle, Merksist temrinolojide, somtiriicriler hiline gelirler. Srradan
insan, iqlerin 1'at,rhp geniglen'resi ile sadece bir tiiketici ve bir Ealrgan
olarak clefil, a1'nr zamanda bir 1'x1tn-cr olarak da ilgilenir. Burada.
iiretim fhktorlerine sahip olanlar r,e bunlara sahip olrnayanlar arasrnda
bir zamanlar mevcut olan ke skir] aylrlrnl, bir dereceye kaclar giderrneve
r'<-rnelik bir eiilim hAkimdir. Fakat qr-iphesiz ki, bu eSilirn sadece pivasa
ekononrisinin sozde toplunrsal polirikalar ile sabote edilmediii bir verde
gcliqebilir. Refhh devleti siirekli olarak ucuz para, kredi geniglernesi ve
aErk e nflasyon yonte mle ri ile, ulusal oden-re aracr cinsinde n biitiin ocle ne bilir alacaklarrn etkinlilini ortadan kaldrrmaktadrr. Kenclilerini srradan
irrsarrlann savrrnuculan olarak g<iren kirnseler hili, alacaklrlann zlrrarl
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pahasrna borglulann tarafint tutan bir politikanrn insanlartn gofunlufu
igin yararh oldufu qeklindeki modasr gegrniE fikirler tarafindan yonlendi-

riliyorlar. Bunlann, piyasa ekonomisinin temel niteliklerini kavrarnadaki
yetersizlikleri kendisini aynr zanranda, alacakhlann kendi kapasiteleri
dahilinde birer tasarruf sahibi, polige harnili r,'e bono sahibi olduklan agrk
gerEefini gormel,i becerernernelerinde de g6steriyor.

VII
Batr toplumsal lblselesinin ayrrt edici ilkesi birei'ciliktir. Bu lblsefe i zorlamanrn ve zulmiin toplunrsal araglarr tarafinclan, yani devlet taraflndan
srnr rlandrn ln'radan; bireyin dtiqiinmekte, tercih yapabilmekte ve hareket
etrnekte ozgtir oldu$u bir alanrn yaratrlmasrnr arnaglamaktadrr. Batr
uygarhfrnrn btittin naddi ve rnanevi kazanrrnlan, bu 6zgi,irliik likrinin
igleme sinin bir sonucudur.
Bireycilik ve kapitalizm ile ilgili bu ofrreti ve politikalar, bunun iktisadi
mtidafilcre ve propagandacrlara ihtiyaE duyrnaz.
Soz konustr kazanrrnlar, kendi adlarrna konuEurlar.

rnese lelere uygtrl:rnmzrsr,

(]oz cjntinde trultrndurulabilecek cliler

geylerclen ayn olarak, kapitalizrn ve ozel rntilkiyet, a)'ru zamanda, ker-rdi ijretinr gticiintin benzersiz
etkinlifine de dayanrr. Kapitalist igin, hrzla artan bir ntilirsu silrekli
olarak geligen bir 1'aEam sevivesi ilc desteklcmesini saflayan da, bu etkinliktir. Kitlelcrin giclerek artan zenginliii, rni-istesna kabiliyetleri olan
birevlerin verrlevc rnuktedir olcluklan btitiin qcyleri kendi vatandaglarrna verrnektc ozgtir olduklan bir toplurnsal Ecvre nreyclana getirir. Ozcl
rntilkiyctin ve stntrlr clevletin olclu[u toplunrsal sisten], kigisel bir ktiltrir
elde etrncyc doiuqtan vetertefi olan kinrseleri vahqilikten anndrnnak ile
ilgile

ne

n tek sisterndir.

Insanhk igin, hrzh ve buyiik arabalarclan ve nrerkezi rsrtrna, klirna,
buzdolaplarr ve televizYotrlar ile donatrlnrrg evlerclen claha cjnernli Eeylerin de olclu$unu ileri srircrek kapitaiizmin maddi kazanrrnlannr ktigtimsemek, bedavaya yaprlan bir eflencedir. Daha ytice vc cla]ra asil ufiragrlar
qiiphesiz rrlevcuttur. Ancak, bunlann kesinlikle daha yiice ve daha asil
olmalartnrrt nedeni, herhangi bir drg giig vasrtasr ile gaye edinihnemeleri, birevin kigisel azrnini ve gayretini gerektirmeleridir. Kapitalizrne bu
iltirayr atanlar; aliliki ve rnanevi kiiltiirun, hr.ikr-irnet ya da tiretinr faali-
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yetlerinin iktisadi orgi.itlenrnesi vasrtasr ile inga edilebilece$ini varsayarak
oldukEa kaba ve maddeci bir bakrg agrsr sergiliyorlar. Biittin bu drg etkenlerin yapabileceli gey, bireylere, kendilerini daha kusursuz hAle getirmek
ve geligtirmek amact ile galrgrna firsatr sallayan bir gevreyi ve bunun igin
s'in Antigone'sinin tem1'ete rli bir gticti oluqturrnaktrr. Kitlele rin; Sofokle
sili yerirre bir boks maclrll, Beethoven'tn senfonilerinin yerine caz mizifini ve giir yerine rnizah dergilerini tercih etmeleri, kapitalizmin kusuru
degildir. Ancak qurasr ke sindir ki; dtinyanrn oldukga genig bir boltimtinde
hil.l yaygrn olan kapitalizrn cince si kogullar, bu giizel qeyleri sadece insanhfrn ktigtik bir azrnhir igin erigilebilir krlsa da, kapitalizm, insanlartn
goiunlufiuna bu geyleri elde etmek amacryla Eahgmalan iEin uygun bir
hrsatr da saflarnaktadrr.
Kapitalizme hangi aErdan bakrhrsa bakrlsrn, sozde geEmig iyi giinlerin
gegip gitmig olmalanndan dolayr matem tutmak igin higbir neden yoktur. Brralln bunu; soz konusu durum totaliter titopyalan, ister Nazi ister'
Sovyet tipi olsun, arzulamayr dahi hakh gtkarmaz.
Bu akqam Mont Pelerin Toplulufu'nun dokuzuncu toplantlslnln aElhgrnr yapryoruz. Bu vesile ile gunu da hatrrlatmak uygundur: Qafdagrmrz:
olan kigilerin biiytik go$unlufuna ve onlann hiiktimetlerine muhalif gortiglerin dile getirildigi bu toplantrlar, ancak Batr uygarhfrnrn en de[er|L
sirngesi olan hrirriyet ortamrnda geligebilir ve mtimkun olabilir. Umiredelim ki, bu muhalefbt etme hakkr higbir zaman yok olmasrn.
Qeuiren: Can Madenci;
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